
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ 

 

26.08.2021 м. Київ № 403/21К 

 

засідання комісії з розгляду скарг та підготовки пропозицій стосовно організації і 

проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів (майна) банків, що виводяться з 

ринку або ліквідуються (далі – Комісія). 

 

Враховуючи наявність кворуму (11 осіб), засідання Комісії відкрито для забезпечення 

можливості розгляду, обговорення та голосування по питаннях відповідно до порядку 

денного. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Щодо подання уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ «РОДОВІД БАНК» стосовно 

електронних торгів, проведених 30.06.2021, з продажу активів (майна), що обліковуються на 

балансі банку (лот № GL23N019819). 

 

2. Щодо внесення змін до Положення про комісію з розгляду скарг та підготовки пропозицій 

стосовно організації і проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів (майна) 

банків, що виводяться з ринку або ліквідуються, затвердженого рішенням виконавчої 

дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 30 березня 2017 року N 1302. 

 

3. Щодо скарги ТОВ «Кропивницьбуд-інвест» стосовно повернення гарантійного внеску, 

сплаченого за участь в електронних торгах,  проведених 27.12.2019, з продажу активів 

(майна), що обліковуються на балансі банку ПАТ БАНК «ТРАСТ»  (лот № GL22N013727).  

 

4. Щодо подання уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ «ВТБ БАНК» від 25.08.2021 

№1259/1-2 стосовно електронних торгів, проведених 29.07.2021, з продажу активу (майна), 

що обліковується на балансі банку (лот № GL23N020243).  

 

5. Щодо подання уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ «ВТБ БАНК» від 25.08.2021 

№ 1258/1-2 стосовно електронних торгів, проведених 01.07.2021, з продажу активу (майна), 

що обліковується на балансі банку (лот № GL22N019930). 

 

1. По першому питанню порядку денного 

Короткий зміст та 

причини 

До Фонду надійшло подання уповноваженої особи Фонду на 

ліквідацію АТ «РОДОВІД БАНК» від 20.08.2021 № 09.2-11-б.б/1008 

стосовно електронних торгів, проведених 30.06.2021, з продажу 

активу (майна), що обліковується на балансі банку (лот № 

GL23N019819). 

Відповідно до наданої банком інформації, 21.07.2021 був відкритий 

безвідкличний акредитив на користь АТ «РОДОВІД БАНК» для 

оплати за лот № GL23N019819. 

 

АТ «РОДОВІД БАНК» повідомило, що в Державному реєстрі 

речових прав на нерухоме майно наявні записи про арешти 

нерухомого майна, яке входить до складу лоту, необхідний 

додатковий час для зняття арештів, та просить відповідно до пункту 

3 розділу VII Положення щодо організації продажу активів (майна) 

банків, що ліквідуються, затвердженого рішенням виконавчої 

дирекції Фонду від 24.03.2016 № 388, продовжити строки, 
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передбачені для укладення та публікації договору купівлі-продажу, 

до 132 робочих днів з дати, наступної за днем формування 

протоколу електронних торгів, але не пізніше строку завершення 

процедури ліквідації банку.  

Статус електронних торгів в ЕТС: «Очікується підписання 

договору». 

ВИРІШИЛИ: 1. З урахуванням пункту 3 розділу VII Положення щодо організації 

продажу активів (майна) банків, що ліквідуються, затвердженого 

рішенням виконавчої дирекції Фонду від 24.03.2016 № 388, визнати 

наявність підстав для продовження строку для укладення договору 

купівлі-продажу активу (майна) за результатами електронних торгів 

за лотом № GL23N019819 до 132 робочих днів з дати, наступної за 

днем формування протоколу електронних торгів за лотом № 

GL23N019819; 

2. Департаменту консолідованого продажу активів відповідно до 

підпункту 2 пункту 6 розділу III Положення про комісію з розгляду 

скарг та підготовки пропозицій стосовно організації і проведення 

відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів (майна) банків, що 

виводяться з ринку або ліквідуються, затвердженого рішенням 

виконавчої дирекції Фонду від 30.03.2017 № 1302, направити 

пропозицію щодо зазначеного питання, оформлену у вигляді витягу 

з протоколу, для розгляду виконавчою дирекцією Фонду. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 11 голосів 

 «проти» – немає 

 «утримались» – немає 

2. По другому питанню порядку денного 

Короткий зміст та 

причини 

У зв’язку з внесенням змін до  Положення щодо організації продажу 

активів (майна) банків, що ліквідуються, затвердженого рішенням 

виконавчої дирекції Фонду від 24.03.2016 № 388, департаментом 

консолідованого продажу активів Фонду запропоновано внести 

зміни до Положення про комісію з розгляду скарг та підготовки 

пропозицій стосовно організації і проведення відкритих торгів 

(аукціонів) з продажу активів (майна) банків, що виводяться з ринку 

або ліквідуються, затвердженого Рішенням виконавчої дирекції 

Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 30 березня 2017 року N 

1302 (далі – Положення).  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати виконавчій дирекції Фонду розглянути та затвердити 

запропоновані зміни до Положення.  

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 11 голосів 

 «проти» – немає 

 «утримались» – немає 

3. По третьому питанню порядку денного 

Короткий зміст та 

причини 

До Фонду надійшла скарга ТОВ «Кропивницькбуд-Інвест» від 

16.08.2021 б/н стосовно повернення гарантійного внеску, сплаченого 

за участь в електронних торгах, проведених 27.12.2019, з продажу 

активів (майна), що обліковуються на балансі ПАТ БАНК «ТРАСТ»  

(лот № GL22N013727). 

Скаржник повідомляє про те, що рішенням суду визнано 

протиправним пункт 38 рішення Комісії від 30.01.2020 № 292/20К, 
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та просить зобов’язати ПАТ БАНК «ТРАСТ» повернути гарантійний 

внесок, сплачений за участь в аукціоні.  

Відповідно до пункту 1 розділу II Положення про комісію з розгляду 

скарг та підготовки пропозицій стосовно організації і проведення 

відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів (майна) банків, що 

виводяться з ринку або ліквідуються, затвердженого Рішенням 

виконавчої дирекції Фонду від 30.03.2017 №1302, основними 

завданнями Комісії є:  

1) розгляд скарг стосовно організації і проведення відкритих торгів 

(аукціонів) з продажу активів (майна) банків, що виводяться з ринку 

або ліквідуються, які надійшли до Фонду, та прийняття рішень за 

результатами розгляду таких скарг;  

2) розробка рекомендацій з метою вдосконалення процесу 

організації і проведення відкритих торгів (аукціонів) та направлення 

їх виконавчій дирекції Фонду, структурним підрозділам Фонду, 

адміністратору електронної торгової системи (далі - адміністратор); 

3) вжиття за результатами розгляду скарг (звернень) заходів з метою 

запобігання та усунення порушень нормативно-правових та 

внутрішніх документів Фонду, регламенту роботи електронної 

торгової системи щодо організації та проведення відкритих торгів 

(аукціонів) з продажу активів (майна) неплатоспроможних банків.  

ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію, зазначену у скарзі ТОВ «Кропивницькбуд-Інвест», 

взяти до відома.  

2. ПАТ БАНК «ТРАСТ» діяти відповідно до нормативно-правових 

актів Фонду. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 11 голосів 

 «проти» – немає 

 «утримались» – немає 

4. По четвертому питанню порядку денного 

Короткий зміст та 

причини 

 До Фонду надійшло подання уповноваженої особи Фонду на 

ліквідацію АТ «ВТБ БАНК» від 25.08.2021 №1259/1-2 стосовно 

електронних торгів, проведених 29.07.2021, з продажу активу 

(майна), що обліковується на балансі банку (лот № GL23N020243). 

Відповідно до наданої банком інформації, переможцем електронних 

торгів сплачено кошти за лот № GL23N020243 в повному обсязі. 

У зв’язку з неможливістю укладення договору купівлі-продажу 

через відсутність відомостей у Державному земельному кадастрі 

України щодо земельних ділянок, які входять до складу лоту, та 

необхідністю додаткового часу для вжиття банком заходів із 

внесення в Державний земельний кадастр даних щодо земельних 

ділянок, АТ «ВТБ БАНК» просить відповідно до пункту 3 розділу 

VII Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що 

ліквідуються, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду 

від 24.03.2016 № 388, продовжити строки, передбачені для 

укладення та публікації договору купівлі-продажу, до 42 робочих 

днів з дати, наступної за днем формування протоколу електронних 

торгів, але не пізніше строку завершення процедури ліквідації банку.  

Статус електронних торгів в ЕТС: «Очікується підписання 

договору». 
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ВИРІШИЛИ: 1. З урахуванням пункту 3 розділу VII Положення щодо організації 

продажу активів (майна) банків, що ліквідуються, затвердженого 

рішенням виконавчої дирекції Фонду від 24.03.2016 № 388, визнати 

наявність підстав для продовження строку для укладення договору 

купівлі-продажу активу (майна) за результатами електронних торгів 

за лотом № GL23N020243 до 42 робочих днів з дати, наступної за 

днем формування протоколу електронних торгів за лотом                              

№ GL23N020243; 

2. Департаменту консолідованого продажу активів відповідно до 

підпункту 2 пункту 6 розділу III Положення про комісію з розгляду 

скарг та підготовки пропозицій стосовно організації і проведення 

відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів (майна) банків, що 

виводяться з ринку або ліквідуються, затвердженого рішенням 

виконавчої дирекції Фонду від 30.03.2017 № 1302, направити 

пропозицію щодо зазначеного питання, оформлену у вигляді витягу 

з протоколу, для розгляду виконавчою дирекцією Фонду. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 11 голосів 

 «проти» – немає 

 «утримались» – немає 

 

5. По п’ятому  питанню порядку денного 

Короткий зміст та 

причини 

До Фонду надійшло подання уповноваженої особи Фонду на 

ліквідацію АТ «ВТБ БАНК» від 25.08.2021 № 1258/1-2 стосовно 

електронних торгів, проведених 01.07.2021, з продажу активу 

(майна), що обліковується на балансі банку (лот № GL22N019930). 

Відповідно до наданої банком інформації, переможцем електронних 

торгів сплачено кошти за лот № GL22N019930 в повному обсязі. 

Рішенням виконавчої дирекції Фонду від 29.07.2021 № 764 

продовжено строк на укладення договору купівлі-продажу до 42 

робочих днів. 

У зв’язку неможливістю укладення договору купівлі-продажу 

нерухомого майна, що входить до складу лоту, через наявність 

запису про податкову заставу щодо нерухомого майна, АТ «ВТБ 

БАНК» просить відповідно до пункту 3 розділу VII Положення щодо 

організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються, 

затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 24.03.2016 

№ 388, продовжити строки, передбачені для укладення та публікації 

договору купівлі-продажу, до 132 робочих днів з дати, наступної за 

днем формування протоколу електронних торгів, але не пізніше 

строку завершення процедури ліквідації банку.  

Статус електронних торгів в ЕТС: «Очікується підписання 

договору». 

 

ВИРІШИЛИ: 1. З урахуванням пункту 3 розділу VII Положення щодо організації 

продажу активів (майна) банків, що ліквідуються, затвердженого 

рішенням виконавчої дирекції Фонду від 24.03.2016 № 388, визнати 

наявність підстав для продовження строку для укладення договорів 

купівлі-продажу активу (майна) за результатами електронних торгів 

за лотом № GL22N019930 до 132 робочих днів з дати, наступної за 
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днем формування протоколу електронних торгів за лотом № 

GL22N019930; 

2. Департаменту консолідованого продажу активів відповідно до 

підпункту 2 пункту 6 розділу III Положення про комісію з розгляду 

скарг та підготовки пропозицій стосовно організації і проведення 

відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів (майна) банків, що 

виводяться з ринку або ліквідуються, затвердженого рішенням 

виконавчої дирекції Фонду від 30.03.2017 № 1302, направити 

пропозицію щодо зазначеного питання, оформлену у вигляді витягу 

з протоколу, для розгляду виконавчою дирекцією Фонду. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 11 голосів 

 «проти» – немає 

 «утримались» – немає 

 

 


